
Tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 1 
v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

vyhlašuje 
 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  
 

na obsazení místa  

 

referent Kontrolního oddělení Úřadu městského obvodu Plzeň 1  

 
- platová třída 9 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů). 

 
 

 

Kvalifikační a odborné požadavky:  

▪ vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské s maturitou, 

▪ praxe ve veřejné správě výhodou, 

▪ splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 

celků,  

▪ výhodou je znalost podvojného účetnictví, 

▪ znalost zákona o finanční kontrole ve veřejné správě č. 320/2001 Sb.  a zákona o kontrole č. 

255/2012 Sb. (kontrolní řád) výhodou, 

▪ znalost městského obvodu Plzeň 1 výhodou, 

▪ komunikační a organizační schopnosti, samostatnost a spolehlivost, flexibilita a psychická 

odolnost, 

▪ zdravotní způsobilost, 

▪ řidičské oprávnění skupiny B. 

 

 

Rámcová pracovní náplň: 

▪ plánování, koordinace a usměrňování kontrolního systému organizace, 

▪ zajišťování kontrol ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace, stanovování kontrolních 

záměrů podle potřeb organizace, 

▪ samostatné provádění kontrol ve vymezeném rozsahu činnosti kontrolovaného objektu nebo 

provádění specializovaných činností v rámci kontrolní skupiny, 

▪ prošetřování závažných podnětů, petic, oznámení a stížností včetně jejich vyřizování, 

▪ soustavné sledování, analýza a vyhodnocování hospodaření organizace, 

▪ spolupráce při kontrolách psů s MP, 

▪ provádění veřejnosprávní kontroly na úseku hospodaření PO – Mateřských škol a poskytování 

dotací z rozpočtu MO Plzeň 1, 

▪ provádění namátkové kontroly stavu pokladních hotovostí, peněžních prostředků, cenin 

v pokladně ÚMO Plzeň 1. 

 

 



Nabízíme: 

▪ dobré platové podmínky, za výborně odvedenou práci získání motivujícího osobního 

příplatku i mimořádných odměn, 

▪ odborný profesní růst, 

▪ příspěvek na penzijní připojištění, 

▪ stravenky. 

 

Předpokládané datum nástupu: leden 2022 

 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 

trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis.  

 

K přihlášce připojte: strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 

3xměsíce, úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a personální dotazník, 

který je možno stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (úřad, pracovní místa) spolu s přihláškou 

do výběrového řízení. 

 

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – „referent Kontrolního 

oddělení Úřadu městského obvodu Plzeň 1“ přijímá do 8. 12. 2021 Úřad městského obvodu Plzeň 1 

– Organizační odbor (prostřednictvím PODATELNY), alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 23. Bližší 

informace na tel. čísle 378 036 109. 

http://www.plzen.eu/

